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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2011. szeptember 29-én tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Andrási Norbert, Berzlánovich Imre, Czinkóczki Krisztián, Engert Attila, Farkas 

Tímea, Fekete Dóra, Hoffer Dávid, Kálmán László, Keresztes Péter, Kovács András, Králik 

Attila, Kulcsár Bence, Rácz Tamás, Szentesi Anett, Vermes Boldizsár, Virányi Ágnes; 

Vendég: Németh Ádám (MISz Nonprofit Kft ügyvezető), Szabó Imre (DIK igazgató),  
Hegedűs Bence (VIK HK elnök). 
 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Keresztes Péter köszöntötte Engert Attilát, a VBK HK által delegált új tagot, valamint 

megkérte, hogy az első egy hónapban Kálmán László irányításával végezzen olyan 

feladatokat, amelyekkel részletesen megismerheti a DIK-HÖK rendszer működését, 

felépítését. 

1.2 Németh Ádám beszámolt a MISz Nonprofit Kft. ügymenetében történt változásokról. 

Elmondta, hogy jelentős esemény az elmúlt időszakban nem történt. Felmerült a kérdés, 

hogy a Szkéné Színház elkészül-e időben. Németh Ádám elmondta, hogy jövő hétre közel 

70-80 %-os készültségi állapotban lesz a színház (főként a vizesblokk van még hátra), de 

az előadások már megtarthatók.  

1.3 Szabó Imre beszámolt a Diákközpont általános ügymenetében történt változásokról. A 

Támpont Irodával és a Kulturális Titkársággal kapcsolatban az elmúlt héten nem történt 

jelentős változás. A Karrier Iroda jelenleg az Állásbörzére készül. Az Adminisztratív 

csoporttal kapcsolatban elmondta, hogy a pénteki gazdasági dékánhelyettesi értekezleten 

kerül napirendre a közbeszerzési stopról szóló kormányrendelet. Szabó Imre tájékoztatta 

az EHK-t, hogy az EHK által létrehozott szakkollégiumi manager álláshely betöltésre 

került, ezen feladatokat Percze Rita látja el. A Szakkollégiumokkal kapcsolatos 

kérdéseket/kéréseket ezen túl felé kell intézni. A HKT manager álláshely egyenlőre 

betöltetlen. 

1.4 Keresztes Péter beszámolt a múlt heti Operatív Értekezletről, melyre elkísérte Kovács 

András is. Andor György (általános rektor helyettes) elmondta, hogy a Középső 

Kampusz kivitelezése csúszásban van, még kb. 3 hétig folynak a munkálatok a területen. A 
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várható átadás 2011. október 21. Kaszásné Mészáros Éva (gazdasági és műszaki 

főigazgató) beszámolt a közbeszerzési stopról, valamint jelezte, hogy a felsőoktatási 

intézmények ez alól még kivételt nem képeznének. A NEFMI maradványtartási 

kötelezettsége azonban biztosan érinti majd az egyetemet, valamint ennek összege egyre 

nő (a BME 2010-ben a felsőoktatásra jutó maradványtartási kötelezettség közel negyedét 

adta). Gárdos Csaba (főfelügyelő) tájékoztatta az értekezlet tagjait, hogy csak 

életveszélyes esetben kaphat az egyetem felmentést a stop alól, de akkor is számolni kell 

egy 6 napos átfutási idővel. 

1.5 Keresztes Péter beszámolt a hétfői Vezetői Értekezleten történtekről. Az értekezlet elején 

áttekintették a napirendet. Kaszásné Mészáros Éva beszámolt itt arról, amiről az Operatív 

értekezleten is szó esett. Lovas Antal (ÉMK dékán) jelezte, hogy szeretne részt venni a 

következő Köztársasági Ösztöndíj ponttáblázatának kialakításában. Elkészül a 

Sporttámogatás körlevél, mely alapján Sportegyesületeknek támogatás adható. Ilyen 

szerződések kötésére a Testnevelési Központ és a DIK igazgatója jogosult. 

1.6 Keresztes Péter elmondta, hogy Rémai Zsolt (KO igazgató) jelezte az EHK felé, hogy a 

Martos Kollégium felújításának elindításához szükséges lenne a 2012-es Lakhatási 

támogatás 70%-ból egy 60 M Ft-os és egy 40 M Ft-os megelőlegezett támogatásra. 

Amennyiben ezt nem tudjuk biztosítani, akkor az ütemezés miatt tolódik egy évet a 

felújítás, vagy az nyáron nem végezhető el. Keresztes Péter előterjesztette, hogy az EHK 

előlegezze meg ezt a 100 M Ft-ot a 2012-es év lakhatási támogatás 70%-ának terhére. Az 

EHK az előterjesztést egyhangúlag támogatta. 

1.7 Keresztes Péter elmondta, hogy Kulcsár Bence beküldte a levelező listára a HK Zh 

gyakorló oldal webcímét (hkteszt.sc.bme.hu), valamint tájékoztatta az EHK-t, hogy 

minden HK elnöknek van lehetősége 20 kérdést beküldeni. Az EHK elnöke dönt arról, 

hogy felhasználja-e őket a teszt összeállításakor. Beküldési határidő 2011.október 6. 

(aminek szerepelnie kell: kérdés, válasz, megoldás indoklással). A 20 kérdést e-mail-ben és 

hivatalos levélben is el kell küldeni. 

1.8 Keresztes Péter jelezte, hogy a GPK HK részéről nem érkezett magyarázat a KáTé 

választási szám megjelenésének körülményeiről. 

1.9 Keresztes Péter kérte, hogy Andrási Norbert küldje be az elkészült pályázati  

„todo”-kat a levelező listára. 
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1.10  Keresztes Péter jelezte, hogy beérkezett az EHK-hoz a TTK-s Wigner Jenő 

Szakkollégium SzMSz-ének tervezete. Az anyag részletes áttekintését és a szükséges 

egyeztetéseket Králik Attila vállalta. A Szakkollégium SzMSz-e, a következő EHK ülésen 

kerül megtárgyalásra. 

1.11  Keresztes Péter elmondta, hogy már többször megkeresték a Prevenciós (méhnyakrák 

elleni) programmal kapcsolatban. Szeretnének előadást tartani, plakátolni. Ehhez 

szeretnének egy kapcsolattartó személyt. Szentesi Anett elvállalta ennek ügyintézését. 

1.12  Kovács András előterjesztette a video pályázatokat (1. számú melléklet), melyet a szóbeli 

kiegészítéssel az EHK egyhangúlag elfogadott. 

1.13  Szentesi Anett előterjesztette az Öntevékeny körök pályázatainak támogatását  

(2. számú melléklet). Az EHK az előterjesztést egyhangúlag elfogadta. 

1.14  Keresztes Péter tájékoztatta az EHK tagjait, hogy az Erasmus nyertes hallgatónak ki lett 

utalva a nyereménye (3. számú melléklet). 

1.15  Hoffer Dávid beszámolt az oktatás területén történtekről. A héten nem volt BOB. Jelenleg 

zajlik az OHV kampány. Kikerültek a plakátok, mind a K épületben, mind pedig a 

kollégiumokban. Az OHV-t vasárnap 23:59-ig lehet kitölteni. 

1.16  Vermes Boldizsár beszámolt a juttér területén történtekről. Elmondta, hogy a kifizetési 

listák feltöltési határideje hétfő reggel 8 óra volt, ezt 5 kar teljesítette. Két kar (ÉMK, ÉPK) 

később kapta meg listákat (vasárnap este derült ki, hogy a teljesítmény alapú ösztöndíj 

osztáshoz, nem megfelelő adattokat kaptak), ezért nekik szerda reggelre módosult a 

határidő. Egyedül a GPK HK nem küldte el időben a listákat. Vermes Boldizsár elmondta, 

hogy jelenleg a szociális ösztöndíjhoz kapcsolódó fellebbezés zajlik. A Demján alapítvány 

elküldte az ösztöndíj szerződésének tervezetét, ezt véleményezte, és visszaküldte. Így 

hamarosan ez is kifizetésre kerülhet. A jövő hét folyamán Vermes Boldizsár KSZB-t fog 

tartani. 

1.17  Fekete Dóra beszámolt a kollégiumok területén történtekről. Elmondta, hogy részt vett 

egy kollégiumi fegyelmi tárgyaláson, ahol a hallgató szigorú megrovásban részesült, 

valamint az okozott kár megtérítését kapta büntetésül. Fekete Dóra beszámolt a kedden 

tartott KKB-ról, ahol szó volt az ideiglenes lakcímbejelentésekről, az EZK kollégiumok 

közötti energiatakarékossági versenyéről, a Házirendekről és Portál kollégiumi moduljáról. 
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A Portál kollégiumi részét érintő specifikációt 9 részre bontva a bizottság összes tagjával 

együtt készítik el. A következő KKB-t jövő hét szerdán 20 órakor tartja. 

1.18  Kovács András elmondta, hogy a pályázatok területén a video pályázatok bírálásán kívül 

nem történt más. Hoffer Dávid kérdezte, hogy mikor kezdenek el foglalkozni az 

ERASMUS pályázattal. Kovács András jelezte, hogy erre a jövő hét folyamán kerül sor. 
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Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a Vállalások listáját. 

2.2 Keresztes Péter kérte Kálmán Lászlót, hogy az EHK-s vetítő vászon kerüljön vissza az 

EHK Irodába. 

2.3 Králik Attila elmondta, hogy az Utánpótlás nevelésről szóló megbeszélés későbbre 

halasztotta, de 1 hónapon belül mindenképpen meg lesz tartva. 

2.4 Rácz Tamás 8. számú melléklettel kielégítő mértékben nem haladt.  

2.5 Virányi Ágnes beszámolt a MűSajt-ról. Elmondta, hogy új dolgokat tudott meg: kéthetente 

üléseznek és aktívak a levelezőlistájukon. Jelenleg nem folytatnak olyan tevékenységet, 

amire létre lettek hozva. Virányi Ágnes részt fog venni a következő ülésükön. 

2.6 Keresztes Péter javasolta, hogy az éves naptár legyen átvezetve a következő évre (minden 

év szeptember 5-én legyen frissítve). 

2.7 Vermes Boldizsár összeállította a fegyelmi kártyás pakkokat. Kéri az illetékes karokat, 

hogy ezeket vigyék el, írassák alá és hozzák vissza. 

2.8 Rácz Tamás előterjesztette, hogy a TDK ösztöndíjpályázat önállóan gazdálkodó szervezeti 

egység ösztöndíja részéhez a DIK-HÖK alrendszer 2 M FT-ot tegyen 

kötelezettségvállalásba. Az EHK ezt egyhangúlag támogatta.  

3.1 Farkas Tímea felkérte Berzlánovich Imrét és Králik Attilát, hogy az EHK részéről 

vegyenek részt az ÉMK HK Tisztújító Szavazásának lefolytatásában.  

 

Következő EHK ülés: 2011. október 6. (csütörtök) 18:00 

Következő BOB: 2011. október 

Következő BKB: 2011. október 4. 18 óra 

Következő KSZB:  2011. október 3-ai hét 

 

Budapest, 2011. szeptember 30. 
 

 

 Fekete Dóra Keresztes Péter 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 
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Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 

 
Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. Video pályázatok 2011 Kovács András 
2. Egyetemi Öntevékeny körök működési pályázata 2011/2012. őszi félév Szentesi Anett 
3. Támogatási szerződés – ERASMUS Mobilitás Keresztes Péter 
   
   
   
   
   
   
   
   

 


